Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym * 14 marca 2016
Klub Turystyki Rowerowej Zamkowi Cykliści Przedecz już w styczniu temu wyszedł z propozycją zorganizowania
szkolenia do Kierowania Ruchem Drogowym. Podczas rozmów z Dyrektorem konińskiego WORD Piotrem Korytkowskim
ustalono termin kursu na 14 marca, a dzięki współpracy międzyklubowej udało się zebrać 33 cyklistów, przedstawicieli
klubów rowerowych z takich miast jak: Płock, Kruszwica, Włocławek, Słupca, Strzelno, Konin, Ślesin, Izbica Kujawska
oraz Przedecz. To znacznie obniżyło koszty szkolenia.
Podzieleni na dwie grupy uczestnicy szkolenia zostali przeszkoleni z zakresu uprawnień oraz odpowiedzialności za
wykonywane czynności w ramach ruchu drogowego związane z zabezpieczeniem grup m. in. rowerowych. Szkolenie
przeprowadził pan Paweł Durkiewicz oraz komendant komisariatu policji w Golinie pan Jacek Kudliński. Po części
teoretycznej i praktycznej przyszedł czas na egzamin, który wszyscy zdali pozytywnie.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie prowadzi szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie kierowania
ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123 z dnia 6 lipca 2010 roku poz. 840)
2. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 108, poz. 908 ze zm.).
Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi osoby upoważnione do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub
innej osobie znajdującej się na drodze aby mogły wykonywać czynności związane z kierowaniem ruchem drogowym
muszą ukończyć ośmiogodzinne szkolenie organizowane odpłatnie przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.
Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem
ruchem drogowym jest zaświadczenie wydane przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
Zdjęcia: Zbyszek Szczypkowski

Gdzie wykładowca?

Wykładał pan Paweł Durkiewicz

Koleżanki i koledzy z wielu klubów

A to prezes Klubu Turystycznego w Koninie

Cała sala słucha z nami

Zaświadczenia odbierają: Paweł Hejman, Piotr Pęcherski i Zbyszek Szczypkowski.
A tak wygląda okupione trudem (i złotówkami) zaświadczenie.
Przybyło kwalifikowanej kadry w naszych klubach.

Zdamy czy nie zdamy?

